
 

 

Bijlage bij Initiatiefvoorstel ChristenUnie gedifferentieerd wijkgericht werken. 

In deze bijlage bij het Initiatiefvoorstel treft u wat meer achtergrondinformatie aan over het 
onderzoek wat de fractie/werkgroep gedaan heeft n.a.v. de aanbeveling vanuit het jb Lorenz 
onderzoek. 

De directe aanleiding voor onze fractie om iets te gaan doen in de vorm van een pilot 
gedifferentieerd wijkgericht werken is de uitkomst van het  rapport “Grip en begrip kosten 
jeugdhulp Gemeente Bodegraven-Reeuwijk” door jb Lorenz en dan vooral aanbeveling B 
(p26) die luidt: ”Aan de hand van de verschillen per wijk is het aan te bevelen om te bezien 
hoe er gedifferentieerd beleid op wijkniveau ontwikkeld kan worden en het zorgaanbod aan 
te laten sluiten bij de zorgbehoefte van de wijk. Daarna kan er een verkenning gestart 
worden om de preventieve en collectieve voorzieningen beter aan te laten sluiten bij het 
gespecialiseerde en individuele maatwerk op wijkniveau. Door zorgaanbod aan te laten 
sluiten op de zorgbehoefte in plaats van de zorgvraag kunnen zorgkosten teruggedrongen 
worden” 

Belangrijk uitgangspunt: wat wordt er verstaan onder wijkgericht werken en wat is de 
definitie van zgn. Vogelaarwijken/achterstandswijken en in hoeverre zijn deze begrippen 
toe te passen op Bodegraven-Reeuwijk? 
 
Wij hebben bij de voorbereiding van het initiatiefvoorstel veelvuldig gebruik gemaakt van 
internet, van een recent uitgebracht onderzoek getiteld “Naar slimme samenwerking tussen 
zorgvragers, hun netwerk en professionele hulpverleners in de zorg” door de Erasmus 
Universiteit. En een recent interview met dhr. Karakus in het VNG magazine nr. 17 (8 
november 2019) met als titel: “De wijk is niet politiek”. 
 
CRITERIA 
 
Wat zijn de criteria op grond waarvan bepaald wordt welk gebied als achterstandswijk wordt 
aangemerkt? “Na uitgebreid onderzoek en overleg met landelijke partijen heeft de 
Nederlandse Zorgautoriteit nieuwe criteria vastgesteld:  % laag inkomen, % niet actieven, % 
niet westerse allochtoon, % Midden- en Oost-Europeaan,  en wordt het criterium van 
omgevings adressendichtheid losgelaten.” (Bron: Elann.nl) 
 
Wikipedia geeft de volgende definitie: “Probleemwijk of achterstandswijk zijn algemeen 
gehanteerde termen voor woonwijken met diverse infrastructurele en maatschappelijke 
tekortkomingen.” Verder uitgesplitst in: “Een probleemwijk is een wijk waar zich meerdere 
problemen tegelijk voordoen: werkloosheid, (nachtelijke) geluidsoverlast, geweld, 
criminaliteit, verslavingsproblematiek en medische problemen zoals overgewicht en 
suikerziekte en een hoger dan gemiddeld sterftecijfer, waaronder ook een verhoogde 
kindersterfte.” 



“Probleemwijken worden ook wel achterstandswijken genoemd, ook al is het niet exact 
hetzelfde. De term probleemwijk heeft vooral betrekking op de infrastructurele, 
economische en maatschappelijke problemen die er in de wijk heersen en de term 
achterstandswijk heeft betrekking op de oorzaken van de problemen, die gelegen zijn in de 
maatschappelijke achterstand die de bewoners van de wijk hebben, alsmede vaak bestaande 
achterstanden in het onderhoud van de woningen en de achteruitgang van het 
voorzieningenniveau binnen de wijk.” 

“Een probleemwijk zal echter vrijwel altijd een achterstandswijk zijn. Een achterstandswijk 
hoeft in principe geen probleemwijk te zijn of te worden, maar wanneer men 
maatschappelijke achterstand als een probleem definieert, dan is achterstandswijk 
synoniem aan probleemwijk.” 

“Het ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie definieert probleemwijken als wijken met 
verouderde huizen en met ernstige problemen rond wonen, werken, leren, integreren en 
veiligheid.” 

Wij concluderen i.v.m. bovenstaande definities dat Bodegraven-Reeuwijk geen 
achterstandswijken kent.  

WIJKGERICHT WERKEN 

Uit het onderzoek van de Erasmus Universiteit blijkt het volgende: “wijkteams zijn 
terughoudend met het inschakelen van het netwerk rond cliënten. Dat geldt zeker wanneer 
het gaat om mensen met een stapeling van problemen. Uit dit onderzoek komt naar voren 
dat steun vooral komt van naaste familie en vrienden. Buren zijn nauwelijks in beeld. 
Opvallend, omdat overheidsbeleid juist gericht is op meer steun vanuit de buurt. Opvallend 
was ook de complexiteit van de problematiek: variërend van schulden en 
gezondheidsproblemen tot vereenzaming en  huiselijk geweld.”  
 
Citaten uit het interview met dhr. Karakus ( * algemeen directeur van kennis-en 
netwerkorganisatie Platform 31. De organisatie houdt zich bezig met maatschappelijke 
vraagstukken op lokaal niveau.) “We moeten ervoor zorgen dat de mensen in de wijk niet 
meer anoniem zijn. Want anonimiteit betekent dat mensen geen onderdeel van de wijk 
meer zijn,(..)”Eigenlijk moeten we terug naar de tijd dat de wijkagent, de maatschappelijk 
werker en de woningcorporatie samen ‘ontzettend veel’ van de wijk en de bewoners 
wisten”. “De aandacht voor wijken moet niet eenmalig zijn, maar blijvend. Wijkaanpak is een 
gedeelde verantwoordelijkheid. Je moet het met je partners doen. Het is niet alleen een zaak 
van de gemeente, maar ook van de zorgorganisaties, de politie, de corporaties, het 
onderwijs. Een wijk is niet politiek. In een wijk heb je te maken met mensen die zorgen 
hebben, vereenzamen, achterstand hebben, kwetsbaar zijn. Juist die mensen moet je in 
bescherming nemen, dat is niet politiek”. 
 
 
Aanbevelingen uit het Initiatiefvoorstel nader toegelicht met voorbeelden uit de praktijk: 
 
* gemeentelijke kinderombudsman  
Voorbeeld: Gemeente Rotterdam 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ministerie_voor_Wonen,_Wijken_en_Integratie


“Wat doet de kinderombudsman 

De kinderombudsman behandelt klachten over de gemeente, jeugdhulp en onderwijs. Loop 
je vast bij de gemeente, heb je problemen in de jeugdhulp of op school? Dan kan je bij de 
kinderombudsman terecht. Zij en haar medewerkers zullen naar je luisteren, vragen 
beantwoorden en klachten behandelen. Hierbij zoekt ze naar een goede oplossing voor jou. 
De kinderombudsman is onpartijdig en onafhankelijk. 

Uitleggen wat kinderrechten betekenen is een belangrijke taak van de kinderombudsman. 
Denk bijvoorbeeld aan het recht op onderwijs of het recht op zorg. De kinderombudsman 
geeft voorlichting over deze rechten aan kinderen, jongeren, ouders en professionele 
organisaties. Ook gaat ze hierover in gesprek met kinderen en jongeren. Dit zorgt ervoor dat 
er beter naar hen wordt geluisterd en er meer aandacht is voor hun rechten.” 

Bron: website Gemeente Rotterdam 

* laagdrempelig loket (inloopspreekuur en via website) 

Voorbeeld: Het juridisch loket Utrecht. 

“Gratis persoonlijk juridisch advies 

Op onze website beantwoorden wij veelgestelde juridische vragen. U vindt mogelijk het 
antwoord op uw vraag in een van de zes onderstaande categorieën: 

 Wonen & Buren 
 Werk & Inkomen 
 Familie & Relatie 
 Politie & Justitie 
 Aankopen & Garantie 
 Schulden & Incasso “ 

Bron: website  Het juridisch loket Utrecht 
 
Digitaal inloopspreekuur Kanaleneiland 

Inwoners kunnen laagdrempelig binnenlopen bij het buurtteam Kanaleneiland met diverse 

soorten digitale problemen. Aangeboden wordt bijvoorbeeld om te helpen bij het aanvragen 

van een DigiD of bij het indienen van een declaratie bij de zorgverzekering.  

Inwoners worden direct geholpen door enthousiaste vrijwilligers. Doordat de hulpverlening 

laagdrempelig, snel en effectief is, wordt van dit spreekuur enthousiast gebruik gemaakt 

door buurtbewoners.  

Deze vrijwilligers die de hulpvragen oppakken, zijn behalve in het inhoudelijke werk wat ze 

verrichten, getraind om achterliggende problematiek te signaleren. Het kan gaan om 

bijvoorbeeld schuldenproblematiek, taalproblemen, opvoedproblemen. Problemen waar 

inwoners zelf niet makkelijk voor aan de bel trekken, kunnen door deze vrijwilligers 

geconstateerd worden en direct doorgespeeld aan een aanwezige zorgprofessional. Deze 

zorgt er direct voor dat de juiste hulp opgestart wordt. 

Bron: vrijwilliger inloopspreekuur Kanaleneiland 

https://www.juridischloket.nl/wonen-en-buren/
https://www.juridischloket.nl/werk-en-inkomen/
https://www.juridischloket.nl/familie-en-relatie/
https://www.juridischloket.nl/politie-en-justitie/
https://www.juridischloket.nl/aankopen-en-garantie/
https://www.juridischloket.nl/schulden-en-incasso/


 

 
 
* recovery college  
Voorbeeld: Enik Recovery College Utrecht 
 
“Enik Recovery College is een centrum voor ontwikkeling en scholing rondom herstel. Een 
Recovery College heeft zijn oorsprong in de VS en Engeland en blijkt een krachtige formule. 
Het idee is dat deelnemers zich beter leren ontwikkelen binnen een omgeving met mensen 
met gelijksoortige ervaringen – zonder artsen en hulpverleners. Uniek aan Enik is dat het 
voor 100% wordt gerund door ervaringsgenoten (peers).” 
 
Bron: website Enik Recovery College Utrecht 
 
* buurtcoaches/buddyproject  
Voorbeeld: Buurtplein BV in Doetinchem 
 
“Buurtplein BV is de organisatie in Doetinchem voor de uitvoering van de taken in het sociaal 
domein in de wijk. De buurtcoach is het aanspreekpunt voor mensen in de wijk die 
ondersteuning nodig hebben. De buurtcoach bevordert de sociale binding in de wijk en pakt 
samen met inwoners hun vragen aan. Buurtplein werkt in de gemeente Doetinchem met 
zeven buurtteams. Deze teams vind je in de verschillende wijkcentra in de gemeente. 

Je kunt altijd het wijkcentrum binnenstappen en vragen naar de buurtcoach. De buurtcoach 

kan ook bij je aan huis komen.    

Je kunt de buurtcoach ook bellen. Als hij of zij op dat moment niet bereikbaar is kun je een 

boodschap inspreken, de buurtcoach belt je dan zo snel mogelijk terug.” 

Bron: website gemeente Doetinchem 

 
* gezinscoaches  
 
Laagdrempelig zelf uit te werken/voeren initiatief, bijvoorbeeld vanuit de kerken en diverse 
verenigingen. Koppel gezinnen aan elkaar en bied zo aandacht, tijd en hulp. 
Bijvoorbeeld door samen te gaan sporten, fietsen, wandelen, hulp bij huiswerk,enz. 
 

 

https://www.buurtplein.nl/buurt/

